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Styrelsemöte Skivarps Byalag 22-04-11 
 

Närvarande: Kim Hansen, Madeleine Pinjegård, Ylva Möller, Kent Ekblad, Henrik Svärd, Robert 
Andersson 
 
1) Madeleine öppnar mötet. 
 
2) Henrik väljs till justeringsman. 

 
3) Dagordning och saker till punkten övrigt godkänns. 

 
4) Ekonomin är oförändrad. 

 
Info sedan förra mötet emottaget. 
Gällande ytan vid Landsvägen söder om nya förskolan. Eftersom många hört av sig till Peter 
Dahl om att de inte vill ha pileträd som kan skymma utsikten, kommer kommunen inte att 
plantera något denna säsong. De vill låta jorden sätta sig. Fråga från oss blir då: Vem ska 
sköta ogräsväxtligheten under vår och sommar?  

 
5) Info sedan förra mötet 

 
a) Bokningar: 21/4 Energivision Syd årsmöte, 23-24/4, 7/5, 8/5, 10/6, 5-7/8, 
 
b) Peter Dahl har meddelat att det inte blir blomkrukor på torget i år, detta gäller hela 

kommunen.  
Orsaken är de höjda bränslekostnaderna som tillkommer när bevattningsbilen ska köra 
runt. 
Stenarna som ligger där är för att förhindra körning på torget. 
 

c) När det gäller området söder om nya förskolan meddelar Peter Dahl att de hade planer på 
att sätta pilträd för att skapa lite skånsk bild. Många har hört av sig och protesterat då de 
gillar utsikten och träd kan skymma.  
I år blir det ingen plantering, jorden sätta sig och när det väl planteras något kommer det 
inte att skymma sikten. 
 
Vår fråga blir då: Vem ska sköta ogräsväxtligheten under vår och sommar? 
 
 

6) Planering 2022: 
 
a) Växtloppis ”hemma hos”, 21/5 Annonserat på Facebook. 

 
b) Angående midsommarafton. Beslutat att det blir just den dagen. Klä majstången kl 10:00, 

resning 14:00. Tälten på gården kollar Kent. 
 

c) Musikkväll, Noll Koll uppträder, 16/7 bokat. 
 

d) Pantoffelmarknad,15/10. Intresseanmälan från medverkande ska tas in. 
 

e) Pepparkakshus-tävling, datum tas upp efter sommaren. 
 

f) Julfika med underhållning av Ellinor, datum tas upp efter sommaren. 
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g) Medhjälparfest: Ja, i slutet av november. 
 
 

7) Angående föreningsträff 26/4. Cecilia Svensson och Madeleine Pinjegård medverkar? 
 

 
8) Övrigt:  

 
a)  Vi hoppar över Nationaldagsfirande. 

 
b) Städdag brandstationen: 8/5 eller 15/5? 

 
c) ”Håll Sverige rent”. Sista anmälningsdag 31/5 för att få påsar osv. Förslag till städdag 4/6, 

18/6, 2/7. Korvgrillning osv. 
 
9) Nästa möte 24/5 kl 19:00 
 
10) Mötet avslutas 
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